
Raport bieżący nr 17/2013-korekta 

 

Data sporządzenia: 07.06.2013 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje  bieżące 

i okresowe 

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – podpisanie umów zastawu 

rejestrowego na udziałach Emitenta w spółkach zależnych tytułem 

zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks 

nr 2) – korekta raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 22.05.2013 r. 

 

Mając na uwadze § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm. - 

"Rozporządzenie"), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z 

siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 

22.05.2013 r. w sprawie podpisania umów zastawu rejestrowego na 

udziałach Emitenta w spółkach zależnych tytułem zabezpieczenia do Umowy 

Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2), wskutek oczywistej 

pomyłki pisarskiej, podano niewłaściwą liczbę udziałów posiadanych przez 

Emitenta w spółce zależnej Netbrokers Polska sp. z o.o., na których został 

ustanowiony zastaw rejestrowy.  

W raporcie bieżącym nr 17/2013 podano, iż Emitent posiada w kapitale 

zakładowym Netbrokers Polska sp. z o.o. 40 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 40.000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, 

podczas gdy w istocie w spółce Netbrokers Polska sp. z o.o. jest 60 udziałów 

o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł, co stanowi 100% kapitału 

zakładowego tej spółki. Wszystkie udziały w Netbrokers Polska sp. z o.o. są w 

posiadaniu Emitenta. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Emitenta przesyła poniżej prawidłową, 

skorygowaną treść raportu bieżącego nr 17/2013 wysłanego dnia 22 maja 

2013 r.  

---------------------------------------------------- 

Raport bieżący nr 17/2013 z dnia 22 maja 2013 r. (treść skorygowana): 

 

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 18.03.2013 roku w 

sprawie zawarcia w dniu 18 marca 2013 roku Aneksu nr 2 („Aneks”) do 

Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny ("Umowa") oraz mając na 

uwadze § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 



przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 

259 z późn. zm. - "Rozporządzenie"), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego 

DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 maja 2013 r. w 

wykonaniu postanowień Aneksu oraz przyjętych przez strony uzgodnień w 

zakresie ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności 

poszczególnych Kredytodawców wobec Spółki wynikających z Umowy, Spółka 

podpisała z Bankiem Zachodnim WBK SA jako Administratorem zastawów, 

umowy zastawu rejestrowego  na udziałach Emitenta w niektórych spółkach 

zależnych („Umowy Zastawu”), tj: 

a. Umowa zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w Netbrokers 

Polska sp. z o.o. (KRS 373846), tj. na 60 udziałach o łącznej wartości 

nominalnej 60.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej 

spółki (długoterminowa lokata kapitałowa Emitenta);  

b. Umowa zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w Tigra Trans sp. z 

o.o. (KRS 427278), tj. na 5 udziałach o łącznej wartości nominalnej 5.000 

zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki (długoterminowa 

lokata kapitałowa Emitenta); 

c. Umowa zastawu rejestrowego na udziale Emitenta w Netbrokers Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS 442273), wartość 

wkładu wniesionego 749.000,00 zł (długoterminowa lokata kapitałowa 

Emitenta) 

d. Umowa zastawu rejestrowego na udziale Emitenta w Tigra Trans spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS 433435), wartość wkładu 

wniesionego 1.037.000,00 zł (długoterminowa lokata kapitałowa 

Emitenta) 

 

Wartość zobowiązania zabezpieczonego każdym zastawem wynosi 

117.442.639,67 zł.  

Wartość ewidencyjna (w tys. zł) w księgach rachunkowych Emitenta 

poszczególnych aktywów przedstawia się następująco: 

− Netbrokers Polska sp. z o.o. – 42 tys. zł 

− Tigra Trans sp. z o.o. – 9 tys. zł 

− Netbrokers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – 

18.675 tys. zł 

− Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – 6.129 tys. 

zł 

 

Netbrokers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest spółką 

zajmującą się handlem hurtowym mięsem i jego przetworami w oparciu o 

internetową platformę handlową; to największa w Polsce internetowa giełda 

towarowa skierowana do firm działających na rynku rolno-spożywczym. 



Firma oferuje platformę umożliwiającą składanie ofert handlowych, zajmuje 

się także importem i eksportem artykułów rolno-spożywczych. Netbrokers 

Polska spółka z o.o. jest komplementariuszem spółki Netbrokers Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zajmuje się 

świadczeniem usług transportowych w zakresie przewożenia środków 

spożywczych w oparciu o specjalistyczny tabor.  Tigra Trans spółka z o.o. jest 

komplementariuszem spółki Tigra Trans spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. 

 

Ponadto Spółka wyjaśnia, iż aktywa na których ustanowiono zastawy 

rejestrowe spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości, określone w 

par. 1 ust. 1 pkt. 45 lit. a) Rozporządzenia, gdyż stanowią co najmniej 10% 

wartości kapitałów własnych Spółki.” 

 


